
NÅGRA HITTILLS OKÄN DA PROVTRYCK

FRAN 191o- TALET

A v Sven A kerstedt

Frän Generalpoststyrelsen har för en tid sedan till Postmuseum över-
lämnats en del frimärken, som sedan åtskilliga år förvarats i förseglade
konvolut. I detta material befann sig bl a ett antal provtryck från de
första två decennierna av 1900-talet, som till en del inte tidigare varit
kända bland filatelisterna och sålunda i det fallet har ett nyhetsintresse.
De beskrives här nedan.

Det fr ämsta fyndet är en 25-karta av 10-öres märken i typen Gustav
V i medaljong. En hel rad p rovtryck av denna valör är redan kända,
men denna karta fyller ut en lucka i serien av p rov. Kartan, som är
otandad, är tryck t med en kvart sp la t pä et t bläaktigt grätt papper,
sta rkt glättat på framsidan och med et t kraft igt fr amträdande vira-
mönster.

Som bekant finns det bland medaljongmärkena två typer . Den första
uppvisar en tydlig förstärkning nedtill ti ll vänster av de vägräta bak-
grundslinjerna i medaljongen. Originalplåtarna för de valörer, som
tryckts i denna typ, har fr amställts i Wien. Det gäller alltså plåtarna
för 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50 öre samt 1 och 5 kr. Den andra typen,
som saknar denna förstärkning av bakgrundslinjerna, förekommer på
de märken, vilkas plåtar fr amställts i Stockholm i samband med porto-
ändringar under första världskriget, alltså valörerna 7, 12, 27, 40, 55,
65, 80 och 90 öre. Den nyssnämnda provtryckskartan med 25 märken i
valören 10 öre visar sig vid et t närmare studium sakna den förstärkning
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T ry ck f rän den i W ien f ramställda och sedan f örkastade prov plät en till v alören 10 öre.
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av bakgrundslinjerna, som eljest finns hos alla original av denna valör .
M an skulle därför kunna förl edas at t t ro, at t det är fr åga om en kvarts-
p lå t, som fr amställ ts i Stockholm men som aldrig har tagits i bruk . D et
fanns emellert id ingen anledning att t illverka en sådan p låt i Stockholm,
eftersom man där hade tillgång t ill originalplåten om 100 märken och
de av den fällda mat riserna, om man ville förnya p lät uppsät tningen. I
stället måste det vara så, at t p rovt ryckskartan har framställts i Wien
med en p rovp lät, som sedan har kasserats.

D et var w ienaren Ferdinand Schirnböck (1849 1930), som grave-
rade fr imärkstypen, och p å en för fr imärkena särskilt graverad port rät t-
medaljong, ser man, att bakgrunden ut förts i y t terst f ina och jämna
linjer . U rsp rungligen hade alltsä Schirnböck avsett en bakgrund i det ta
utförande. D et t roliga är, at t han vid p lätf ramställningen i Statst ryc-
keriet i Wien har granskat avd rag av en kvartspl ä t , och därvid har
ansett , att de vid fr amställningen något förgrovade bakgrundslinjerna
gjorde bakgrunden fl ack, och därför på en pat ris av originalgravyren,
vilken utfört s som moderstämpel, dvs utan valör, har förstärk t bak-
grundslinjern a, sä at t en något starkare skuggning har uppkommit vid
medaljongkanten. D en eller de kvartsplätar, som framställts utan denna
skuggning, har sedan kasserats. N ya med den nämnda skuggningen har
fr amställ ts för samtl iga de valörer, som vid denna t idpunk t var

aktuella .
O m orsaken t ill, a tt man i Stockholm sedermera framstä llde plätar,

som saknar förstärkningen av bakgrundslinjerna ä r ingenting bekant .
Men några andra provt ryck, som också fanns med i det här behand lade
fr imärksmaterialet ger kanske en vink därom.

D e första plåtar, som skulle t illverkas i Stockholm, gällde valören
12 öre, som kom ut i ;uli 1918. Bland origi nalstämpelavdragen finns
det två, som i första hand t illd rar sig int resse. D et ena avdraget , i mörk-
grön färg, är i marginalen på teckn at T illhör A.B. J acob Bagges sedel-
t ryckeri» och har al lt för stora och k lumpiga siffro r upp till. Granskar
man avdraget närmare, ser man, at t gravören med ut gångspunk t från
et t 10-öres frim ärke kopierat ett an och t illfogat en lika k raft ig tvåa.
D enna har blivit högst otymplig. Bet raktar man medaljongens botten
finner man, att denna har fätt förstärkta bakgrundslinj er nedtil l ti ll
vänster vid medaljongkanten . F rämst på grund av de otympliga siff-
rorna har denna första originalstämpel förkastats, varefter en andra
fr amställts. D enna uppvisar betydligt gracilare siff ror, och medaljongens
bakgrund ter sig på ett avdrag i karmin färg helt annorlunda. Inga
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Ov erst pd v änster sida ett av d rag av den f örsta originalstämpel
f ör v alören 12 öre. Observ era de k lumpiga sif f rorna och de f ör-
stärk ta bak grundslinjerna ned till t . v . i medaljongen. Under den
and ra originalstäm peln med bakgrundslinjerna delv is bortslipade på
ömse sidor om k ragen och huv udet . H är ov an den t redje original-
stämpel , som slutligen godkänd es. Den har jämntjocka bakgrunds-

linjer i medaljongen.

bakgru ndslinjer har förstärkts, men däremot har pä mat risstadiet delar
av dem på ömse sidor om port rättet avlägsnats. Man har tydligen velat
pröva, om ett »luft igare» resultat därigenom kun de uppn äs. Detta tyder
på, att man inte varit helt nöjd med de förstärkta bakgrundslinjerna.
O rsaken kan ha varit de gångna årens erfarenheter. Medaljongbott nen
på fr imärkena ter sig ofta suddig, och t roligen vällade bakgrundslinj er-
nas ojämna tjocklek besvär vid plåtens infärgning. 1918 hade man dess-
utom börjat få känning av den försämring kristidens råvaror genom-
gick . Med sämre färger kunde svårigheterna befaras att y tterl igare öka.

H uruvida man t illverkade nägon försöksplät med denna  andra  origi-
nalstämpel är inte bekant . I så fall kasserades den och nägot p lätavdra g
av den har inte bevarats. O riginalstämpeln kan ha refucerats av rent
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trycktekniska skäl. Kanske befarades det, att medaljongbottn en skulle
komma att te sig flammig i samband med tryckningen. På något sådant
tyder i varje fall utformningen av den tredje originalstämpeln, av vil-
ken flera avdrag har bevarats. H är har man helt avstått fr ån några
manipulationer med bakgrundslinjerna och låtit dessa fr amträda jämn-
tjocka, som Schirnböck ursprungligen hade tänkt sig dem. Att man
sedan fr amställde plåtar till de andra behövliga valörerna på samma
sätt var ju helt följdriktigt.

Provtrycken för valören 12 öre, som fr amställts med den tredje origi-
nalstämp eln är fyra, och färgen, olika mörkgröna schatteringar, tyder
på att de samtidigt tjänat som färgp rov för 7-öres märket. Av original-
stämpeln för sistnämnda valör finns åtta gravyravdrag, som med sina
gröna schatteringar också tycks ha tjänat som färgpro v. An talet avdrag
av originalstämpeln för valören 27 öre är fem. Därav är fyra svarta,
till en del med olika dragning åt brunt eller grönt, medan det femte är
ljusblått.

Färger mm på avdragen av de härovan omtalade originalstämp larna :

12 öre:

Första originalstämpeln, grågrön på tjockt papper. Under en anteck-
ning: » Tillhör A .B. Jacob Bagges sedelt ryckeri». Vid sidan härom har
någon med blyert s skissat en uniformskrage.

A ndra originalstämpeln, karmin pa tjockt papper.

Tredje originalstämp eln, färgerna bläakt igt mörkgrön, grägrön (2
ex.), gulak tigt grön pä tjockt papper.

7 öre:

grönsvart, mörkgrön, bläakt igt grön, olivaktigt grä grön (2 ex.) , oliv-
grön, grön, gulgrön på tjockt papper.

27 öre:

ljusblä, brunakti gt svart, svart, grä svart , grönakti gt svart pa tjockt
papper.

Bland övriga provtryck befinner sig också nägra pätrycksprov ti ll
1918 ärs provisorier. Två otandade 10-block i valören 10 öre består
vardera av fem vågräta fr imärken i två rader . D e har förset ts med på-
t rycket »7 öre 7» i olika stilsort er pä sådant sätt, at t samma stilsort i

56



övre fr imärksraden går igen på samma plats i den undre. D e två bloc-
ken har emellert id inga gemensamma stilsor ter, varför totala antalet
olika pät ryckstyper är tio. Ett av blocken avbildas här .

Ett av de tv ä otandade 1O-block en med f em v ardera olik a pät ry ck sty per.

JO-block et med f em olik a påtry ck sty per f ör v alören 12 öre. I m itten den
antagna ty pen.

Också av p rovtrycken för övert ryck till 12 öre finns det några som
förut är obekanta. D e är ut förda på valören 65 öre. Tidigare har två
provtryck varit kända, ut förda på tvä 65-öres märken sammanhängan-
de i par och med det ena provtrycket av den godkända typen. Det här
avbildade 10-blocket visar fem olika pät ryckstyper, däriblan d även de
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tvä nyssnämnda. Pät rycken är ordnade pa samma sätt, som pa de tidi-
gare nämnda 10-blocken med på t ryck för valören 7 öre. På två i ett
vågrät t par sammanhängande märken av valören 65 öre har det vänstra
märket lämnats utan pätry ck medan det högra förset ts med pätry cket
»12 12» i samma st ilsort som på de fjärde och nionde märkena i 10-
blocket .

P rovtryck för pätry ck i valören 27 öre finns på två vertikala par av
80-öres märkena. I båda fallen är pätry cket pä övre märket utfört i
röd och på det undre i mörkblå färg.

Av fr imärken av typen Lilla riksvapnet har hittills p rovtry ck endast
varit kända i valörerna 1, 2 och 4 öre. Bland det här behandlade mate-
r ialet finns emellert id ätta färgprovt ryck, ut förda med en färdig tryck-
p låt av valören 3 öre. Färgerna pendlar kring den bruna nyans, som
blev den slutgiltiga. På ett av avdragen har någon med sirl ig skrift i
blyert s skrivit ordet Godkännes. Färger : olivbrun, ljust olivaktigt brun,
ljust gulbrun, rödbrun, orangebrun, matt orangebrun, gulakti gt orange-
brun, brun. D et sistnämnda bruna avdraget med päteckning om god-
kännande.

E tt av f ä rgp rov en till 3 öre av tyypen Lilla rik sv ap net
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